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1. TÍTOL 
 

La majoria de màquines incorporen mecanismes per transformar i/o tr
i el moviment.  

Segur que ja saps... 

Què és una roda motriu? 
Quin mecanismes s’utilitza en les clavilles 
d’una guitarra? 

 

Start Mechanisms
aparells que utilitzem en l’entorn immediat.
 

 

2. OBJECTIUS D’APREN

 

Punt de partida 
● Explicar els mecanismes més simples que f

entenem com a necessari i essencial funcioni.
● Conèixer la terminologia específica dels mecanismes.
● Comprendre i calcular les expressions matemàtiques del funcionament dels diferents 

mecanismes tenint en compte les s
● Treballar a casa amb materials reciclats per a dissenyar i construir una joguina.

 

3. COMPETÈNCIES
 

 

Competència CT7. Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
coneixement bàsic del seu 
riscos en la manipulació  i en l’impacte mediambiental
Competència CT9. Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 
problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat

 

 

Competència D2. Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament 
de dades numèriques per a la producció de documents digitals.
Competència D4. Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      

La majoria de màquines incorporen mecanismes per transformar i/o transmetre les forces 

T’agradaria saber... 

 
Quin mecanismes s’utilitza en les clavilles 

Com es calcula la relació de transmissió 
d’un engranatge? 
Quins dispositius ha de tenir un ve
minimitzar els problemes mediambientals?

Start Mechanisms et permetrà comprendre el funcionament de màquines i 
aparells que utilitzem en l’entorn immediat. 

2. OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

Explicar els mecanismes més simples que fan possible que tot allò que veiem i que 
entenem com a necessari i essencial funcioni. 
Conèixer la terminologia específica dels mecanismes. 
Comprendre i calcular les expressions matemàtiques del funcionament dels diferents 
mecanismes tenint en compte les seves aplicacions reals. 
Treballar a casa amb materials reciclats per a dissenyar i construir una joguina.

3. COMPETÈNCIES  

ÀMBIT CIENTIFICOTECNOLÒGIC 

Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
 funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els 

riscos en la manipulació  i en l’impacte mediambiental 
Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 

ne la idoneïtat del resultat 

ÀMBITS TRANSVERSALS 

Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament 
de dades numèriques per a la producció de documents digitals. 

Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada
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ansmetre les forces 

Com es calcula la relació de transmissió 

Quins dispositius ha de tenir un vehicle per 
minimitzar els problemes mediambientals? 

et permetrà comprendre el funcionament de màquines i 

an possible que tot allò que veiem i que 

Comprendre i calcular les expressions matemàtiques del funcionament dels diferents 

Treballar a casa amb materials reciclats per a dissenyar i construir una joguina. 

Utilitzar objectes tecnològics de la vida quotidiana amb el 
funcionament, manteniment i accions a fer per minimitzar els 

Dissenyar i construir objectes tecnològics senzills que resolguin un 

Utilitzar les aplicacions d’edició de textos, presentacions multimèdia i tractament 

Cercar, contrastar i seleccionar informació digital adequada per al treball a 



                                                                                 
                                                                                
 

 

realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals.
Competència PS2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 
aprenentatge 

 

 

● Competència L8. Produir textos orals de tipologia di
cohesió i correcció lingüística, emprant

● Competència M12. Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar 
informació, i visualitzar i estructurar idees o pr

 

4. CONTINGUTS
 

Objectes tecnològics de la vida quotidiana.
Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment. 
Disseny i construcció d’objectes tecnològics.
Les forces i el moviment. 
Materials 
Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament de dades 
numèriques 
Fonts d’informació digital: selecció i valoració.
Hàbits d’aprenentatge: hàbits saludables, curiositat, atenció, motivació, constància, reconeixement 
i esmena d’errors, perseveranç
Magnituds i mesura. 
Mètodes estadístics d’anàlisi de dades.

 

5. ACTIVITATS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      

realitzar, tot considerant diverses fonts i mitjans digitals. 
Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 

ALTRES ÀMBITS 

Produir textos orals de tipologia diversa amb adequació, coherència, 
cohesió i correcció lingüística, emprant-hi els elements prosòdics i no verbals pertinents.

Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar 
informació, i visualitzar i estructurar idees o processos ma- temàtics. 

4. CONTINGUTS  

Objectes tecnològics de la vida quotidiana. 
Mecanismes tecnològics de transmissió i transformació del moviment.  
Disseny i construcció d’objectes tecnològics. 

uments de text, presentacions multimèdia i processament de dades 

Fonts d’informació digital: selecció i valoració. 
Hàbits d’aprenentatge: hàbits saludables, curiositat, atenció, motivació, constància, reconeixement 
i esmena d’errors, perseverança 

Mètodes estadístics d’anàlisi de dades. 

5. ACTIVITATS 

                                                                           Tecnologia 3ESO 
                                  Estiu-2020 

8 

Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi 

versa amb adequació, coherència, 
hi els elements prosòdics i no verbals pertinents. 

Seleccionar i usar tecnologies diverses per gestionar i mostrar 

uments de text, presentacions multimèdia i processament de dades 

Hàbits d’aprenentatge: hàbits saludables, curiositat, atenció, motivació, constància, reconeixement 



                                                                                                                                                            Tecnologia 3ESO 
                                                                                                                                                                       Estiu-2020 
 

9 
 

A1. PER ENTRAR EN MATÈRIA 

Dibuixa i classifica els mecanismes segons la seva funció bàsica (transmissió o 

transformació de moviment) 

 
Biela-manovella, engranatges, politja-corretja, cargol sense fi, creu de Malta, 

rodes de fricció, pinyó cremallera, transmissió per cadena, lleva, exèntrica 

 

A2. OBSERVA, PENSA I ACTUA 

La figura següent  representa diferents tipus de mecanismes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins mecanismes són els assenyalats amb el número 4,6,8,12,14? Digues si són de 

transmissió o transformació de moviment. Expliqueu per què són diferents els 

mecanismes 2 i 17. 

A3. MONOGRAFIA DE MECANISMES SENZILLS 

OBJECTIU 

Cercar informació basada en la consulta d’enciclopèdies i pàgines web de consulta, sobre 
mecanismes senzills. 

Amb tot això presentar un document monogràfic digital que reflecteixi l’esforç de recerca.  
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DESCRIPCIÓ GENERAL  

Cerca, selecciona i processa informació de mecanismes senzills de transmissió i 

transformació de moviment, com per exemple sistema biela-manovella, cargol sense fi, 

engranatges rectes o cònics, politges i corretges, lleves, etc. Presenta un document 

monogràfic digital per a la consulta específica d’un mecanisme de transmissió o 

transformació de moviment que “podrà” incloure: 

-nom del mecanisme en diversos idiomes 

-definició del mecanisme 

-tipus 

-representació gràfica 

-components 

-funcionament 

-primeres aplicacions 

-aplicacions més actuals 

-altra informació d’interès 

-on trobar més informació (adreces web, etc.)  

 

A4. ON ESTAN LES ERRADES?  

Series capaç de trobar les errades en el text següent: 

 

Errada detectada: 

 

Justificació de perquè és incorrecte: 

 

Els engranatges es classifiquen en funció de la posició relativa dels seus eixos. Segons 

aquest criteri podem trobar els següents tipus d'engranatges:  

 Engranatges Cònics: Quan giren sobre eixos que són paral·lels entre ells. Les dents són 
paral·leles a l'eix.  
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 De cremallera: Quan engrana una barra dentada i una roda dentada. Tenim una 
conversió de moviment circular a rectilini i v/v.  

 Engranatges Rectes: Quan giren sobre eixos que es tallen. L'angle de tall acostuma ser 
de 90 graus, és a dir, els eixos són perpendiculars.  

 Roda i cargol sense fi: Quan giren sobre eixos que es tallen i un dels elements és un 
cargol sense fi.  

 Engranatges de cremallera: Quan giren sobre eixos que són paral·lels o s'encreuen. Les 
dents estan disposades en forma d'hèlix. 

Pàgina de consulta: http://www.xtec.cat/~jrosell3/engranatges/ 

 

A5. CARREGA BATERIES! 

 

Què són i per a que serveixen els engranatges? 

 

 

Què vol dir que dos engranatges engranen? 

 

 

Què passa si dos engranatges tenen un nombre diferent de dents? I si tenen el mateix? 

 

 

Anomena tres aparells que utilitzen engranatges en el seu funcionament. 

 

 

En un parell d’engranatges, quina missió té el motriu? I Quina el de sortida? 

 

 

Anomena i dibuixa tres tipus d’engranatges diferents. 
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A6. A TOTA MÀQUINA 

 

Relació de transmissió Càlcul 
Definim la relació de transmissió com l'expressió 
que ens relaciona una mateixa variable per la roda 
d'entrada (la motriu) i la de sortida (la conduïda). 
Per representar-la farem servir la lletra i. 
Entenen com a roda motriu (1) la que genera el 
moviment i com a roda conduïda (2) la que el rep, 
podem establir diverses expressions 
matemàtiques. 

variables: 
 
D= diàmetre 
n= velocitat de gir 
z=nombre de 
dents 
 

 
 

𝑖 =  
𝐷

𝐷
=

𝑛

𝑛
=

𝑧

𝑧
 

Sistema reductor i < 1 
Sistema multiplicador i > 1 

Relació directa i = 1 

 

6.1. En una transmissió per rodes de fricció, la motriu té 250 mm de diàmetre i la 
conduïda 750 mm. Si la motriu gira a 900 rpm: 

a) Representa el sistema de transmissió amb les dades 

b) Quina serà la freqüència de rotació de la roda conduïda? 

 

6.2. Calcula la relació de transmissió que existeix en el mecanisme de les següents 
figures així com el sentit de gir de la roda de sortida, conduïda o transportada. 
Indica a més quin tipus de mecanisme és. 

 

 



                                                                                 
                                                                                
 

 

6.3. Indica en quin dels dos casos és possible que els engranatges puguin girar. 
Justifica la teva resposta.

 

 

 

 

 

6.4. En els dibuixos de la figura, la roda motriu és la 
cas es produeix multiplicació, reducció o es manté el moviment

 

 

 

6.5. En una transmissió per corretja, la politja motriu té un diàmetre D
politja conduïda D2=450 mm. Per cada volta de la motriu, quantes en dóna 
conduïda? 

a) 9/2  b) 2/9

 

6.6. En quin dels tres casos pujarà més lentament el pes, Q? I en quin cas costarà 
més esforç de fer-lo pujar?

 

 

 

 

 

6.7. Donats les següents dades realitza el dibuix i calcula la velocitat de gir de la
roda 2 sabent: 

d1 = 30 cm, n1 = 500 rpm, d2 = 600 mm

6.8. Considera dos engranatges rectes amb z1 = 12 dents i z2 = 60 dents. Si n1 = 40 
rpm, a quina velocitat gira l'altre engranatge?  Hi ha canvi en el sentit de gir del 
segon engranatge? 

 

Si posem enmig dels dos engranatges un altre engranatge amb 24 dents, a quina velocitat 
gira el tercer engranatge? Quina diferència hi ha amb el problema anterior?

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      

. Indica en quin dels dos casos és possible que els engranatges puguin girar. 
Justifica la teva resposta. 

. En els dibuixos de la figura, la roda motriu és la de l’esquerra. Escriu en quin 
cas es produeix multiplicació, reducció o es manté el moviment 

. En una transmissió per corretja, la politja motriu té un diàmetre D
=450 mm. Per cada volta de la motriu, quantes en dóna 

b) 2/9  c) 45  d) 1 

. En quin dels tres casos pujarà més lentament el pes, Q? I en quin cas costarà 
lo pujar? 

. Donats les següents dades realitza el dibuix i calcula la velocitat de gir de la

d1 = 30 cm, n1 = 500 rpm, d2 = 600 mm 

. Considera dos engranatges rectes amb z1 = 12 dents i z2 = 60 dents. Si n1 = 40 
rpm, a quina velocitat gira l'altre engranatge?  Hi ha canvi en el sentit de gir del 

engranatges un altre engranatge amb 24 dents, a quina velocitat 
gira el tercer engranatge? Quina diferència hi ha amb el problema anterior?
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. Indica en quin dels dos casos és possible que els engranatges puguin girar. 

de l’esquerra. Escriu en quin 

. En una transmissió per corretja, la politja motriu té un diàmetre D1=100 mm i la 
=450 mm. Per cada volta de la motriu, quantes en dóna la 

. En quin dels tres casos pujarà més lentament el pes, Q? I en quin cas costarà 

. Donats les següents dades realitza el dibuix i calcula la velocitat de gir de la 

. Considera dos engranatges rectes amb z1 = 12 dents i z2 = 60 dents. Si n1 = 40 
rpm, a quina velocitat gira l'altre engranatge?  Hi ha canvi en el sentit de gir del 

engranatges un altre engranatge amb 24 dents, a quina velocitat 
gira el tercer engranatge? Quina diferència hi ha amb el problema anterior? 
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6.9. Es vol construir un mecanisme multiplicador de velocitat amb dos engranatges 
de 10 i 30 dents respectivament. 

 
a) Indica quin d'ells ha d'acoblar-se a l'eix motor i quin al 
conduït per aconseguir la reducció de velocitat. 
b) Calcula la relació de transmissió. 

 

6.10. En una transmissió per engranatges, la roda conductora té 18 dents, i la 
conduïda, 58. Determineu la velocitat de rotació i la relació de transmissió si la roda 
motriu gira a 1500 rpm 

 

6.11. Un motor gira a 500 r.p.m i està unit a una roda dentada de 20 dents. La roda 
petita mou una altra gran de 100 dents per mitjà d'una cadena metàl·lica. Calcular la 
velocitat a la qual es mou la roda gran. 

 

6.12. Donat un mecanisme format per politges i corretges, les dades de les quals 
són: la politja motriu té un diàmetre de 20 cm i la seva velocitat de gir és 1000 rpm; 
la politja conduïda té 40 cm de diàmetre, es demana: 

a) Representació del sistema 
b) Representació en planta del sistema. 
c) Calcula la velocitat de gir de la politja conduïda. 
d) Calcula la relació de transmissió. 
i) El sistema és reductor o multiplicador. 

 

6.13. Donat un mecanisme format per dues rodes dentades, les dades de les quals 
són: la roda motriu té 10 dents i la seva velocitat de gir és 1000 rpm; la roda 
conduïda té 20 dents, es demana : 
 
a) Representació del sistema 
b) Representació en planta del sistema. 
c) Calcula la velocitat de gir de la roda conduïda. 
d) Calcula la relació de transmissió. 
i) El sistema és reductor o multiplicador. 
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6.14. Donat el sistema d'engranatges de la figura i sabent que z1 = 20 , z2 = 40, z3 = 
20 , z4 = 60 , i la velocitat de la roda 1 és n1 = 600 rpm; calcula les velocitats de les 
rodes 2, 3 i 4. 

 

 

 

6.15. En el sistema d'engranatges de la figura se sap que el motor gira a 60 rpm, 
calcula la velocitat de l'eix de sortida, així com la relació de transmissió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 
                                                                                
 

 

A7. PER ARRODONIR 

Marc té una germana de 6 anys a la 
estàs estudiant els mecanismes
la seva germana un una joguina que tingui movimen

els coneixements treballats fins ara en 

 
Condicions: 
 

 Cal que la joguina tingui una estructura estable i resistent.
 Com a mínim disposarà d’un operador mecànic per donar

excèntrica, cigonyal ...)
 No disposarà de cap motor.
 Utilitza materials reciclats.
 Caldrà fer un esbós de la soluci

Recursos____Pàgines web d'interès

1. http://www.robives.com/ 

2. https://www.youtube.com/user/robives#p/u/5/v

3. http://www.flying-pig.co.uk/mechanisms/pages/crankslider.html

4. http://www.flying-pig.co.uk/mechanisms/pages/quickreturn.html

5. https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B6ejmcYbcNB
NmQ1Y2Q5ZTItOGNmNC00MTdjLWI2OGEtYzg4MTk4MDQ5NGUz/edit?hl=ca

6. https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B6ejmcYbcNB
OTJkNmM5YTQtNTFjMy00NjhlLTk4ZDMtN2QyYjk0OTYxZDA2/edit?hl=ca
 

7. https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B6ejmcYbcNB
ZDdmNDYzZWItZmViNS00NDU5LTgzODMtNDk5NDY2ODJhMTA4/edit?hl=ca

                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                      

 

 
é una germana de 6 anys a la qual li vol donar una sorpresa. 

mecanismes, et demana que li ajudis a dissenyar i c
una joguina que tingui moviment. Per fer l’activitat aplicar

els coneixements treballats fins ara en Start Mechanisms!

 

Cal que la joguina tingui una estructura estable i resistent. 
Com a mínim disposarà d’un operador mecànic per donar-
excèntrica, cigonyal ...) 
No disposarà de cap motor. 

materials reciclats. 
ós de la solució triada. 

Recursos____Pàgines web d'interès 

 

e.com/user/robives#p/u/5/v-DAvYn65RI 

pig.co.uk/mechanisms/pages/crankslider.html 

pig.co.uk/mechanisms/pages/quickreturn.html 

5. https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B6ejmcYbcNB-
C00MTdjLWI2OGEtYzg4MTk4MDQ5NGUz/edit?hl=ca

6. https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B6ejmcYbcNB-
OTJkNmM5YTQtNTFjMy00NjhlLTk4ZDMtN2QyYjk0OTYxZDA2/edit?hl=ca

https://docs.google.com/a/xtec.cat/file/d/0B6ejmcYbcNB-
ZDdmNDYzZWItZmViNS00NDU5LTgzODMtNDk5NDY2ODJhMTA4/edit?hl=ca

ÀNIMS I BONA FEINA!!! 
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qual li vol donar una sorpresa. Com que sap que 
dissenyar i construir per a 

t. Per fer l’activitat aplicaràs tots 

Start Mechanisms!

-li moviment (lleva, 

C00MTdjLWI2OGEtYzg4MTk4MDQ5NGUz/edit?hl=ca 

OTJkNmM5YTQtNTFjMy00NjhlLTk4ZDMtN2QyYjk0OTYxZDA2/edit?hl=ca 

ZDdmNDYzZWItZmViNS00NDU5LTgzODMtNDk5NDY2ODJhMTA4/edit?hl=ca 


